
Technico Kajak Club VZW 

Aangesloten bij: PEDDELSPORT VLAANDEREN VZW 

 

Nummer vereniging 67762002 

Secretariaat Kattespoelstraat 31, 2340 Beerse 

Email administratie@tkckajak.be 

Bankrekening BE82 6468 1947 1168 

Maatschappelijke zetel Stoktsestraat z/n, 2300 Turnhout 

BTW nr. BE 0477 124 984 

 

AANSLUITINGSFORMULIER 

 

VOORNAAM & NAAM  ...............................................................................................................................  

STRAAT ......................................................................... NUMMER ....................... BUS ..............................  

POSTNUMMER ............. GEMEENTE ...........................................................................................................  

E-MAILADRES ............................................................... TEL /GSM .............................................................  

GEBOORTEPLAATS ......................................... GEBOORTEDATUM .............................................................  

NATIONALITEIT ...........................................................................................................................................  

Ik ben in bezit van een SLEUTEL met nummer ...........................................................................................  

Ik wens de TKC info te ontvangen DIGITAAL VIA E-MAIL / OP PAPIER VIA DE POST 

(rekening houdend met het milieu geven wij de voorkeur aan de digitale versie) 

Ik GEEF TOESTEMMING / GEEN TOESTEMMING om foto’s van mij herkenbaar te publiceren in de TKC 

info en / of op enige vorm van social media. (website, instagram,…) 

Handtekening en datum Handtekening van de ouders / voogd indien minderjarig 

Ondergetekende wenst lid te worden van Technico Kajak Club vzw en zal zich schikken naar de normale eisen zoals 

die vooraf beschreven werden, aangevuld door het reglement van inwendige orde en de statuten van de vereniging. 

Ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken, het lid is van elke verwerking op de hoogte, hij/zij 

heeft hiervoor ondubbelzinnige toelating gegeven, en kan deze toelating ten allen tijden intrekken (wat een einde 

betekent van het lidmaatschap. Bovendien heeft het lid van wie de gegevens verwerkt worden, toegang tot deze 

gegevens. Het lid kan een kopij van de gegevens vragen. Op eenvoudig verzoek, na het beëindigen van uw 

lidmaatschap, kunnen uw gegevens verwijderd worden. 

De aansluiting is pas definitief nadat 

dit aansluitingsformulier ingevuld en ondertekend werd terugbezorgd aan de secretaris 

idem voor het medisch attest (stempel en handtekening van de geneesheer of alle twee de exemplaren) 

het lidgeld werd gestort op bankrekening BE82 6468 1947 1168 

Lidgeld 1 jaar Na 30 juni Na 30 september 

Eerste gezinslid € 80 € 65 € 50 

Tweede gezinslid € 70 € 55 € 40 

Bijkomend gezinslid € 60 € 45 € 30 

Steunend lid € 35 

 

Eventueel bijkomend € 1 voor een logboekje € 20 waarborg sleutel botenloods 

 € 1 voor een riviersticker € 10 voor een wedstrijdvergunning 

 € 20 voor een extra ligplaats € 10 voor ballengeld (polo) 


